Računovodske storitve
In svetovanje
MAJDA SINKOVIČ S.P.
Košenice 80, Novo mesto
PE Ragovska 7a, Novo mesto

Tel., fax: 08 205 10 40
GSM: 051 393 846

_________________________________________
Obvestilo št. 36-MS/2016 – 17.9.2016
9. KROG OBVEZNEGA POBOTA V SEPTEMBRU 2016
Od četrtka, 15.9..2016 do četrtka 22.9.2016 do 13. ure poteka 9. krog obveznega pobota AJPES v letu
2016. Obvezno je potrebno prijaviti vse obveznosti, ki niso plačane in imajo valuto od 1.8.2016 do 31.8.2016.
V kolikor želite, da prijavo vložim jaz, mi podatke za obvezni pobot posredujte do srede, 21.6.2016. Denarne
obveznosti do 250 eurov ni obvezno prijavljati.

NOVA SUBVENCIJA ZA ZAPOSLITEV BREZPOSELNIH
Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 30 let in največ 49
let ter so prijavljeni v evidenci brezposelnih od 6 do 12 mesecev. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev za
polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden). Sorazmerno nižjo subvencijo vam izplačajo za zaposlitev za
krajši delovni čas (s soglasjem izbranega kandidata) oziroma za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti
(vendar ne manj kot 20 ur na teden). Delovno razmerje sklenete neprekinjeno za najmanj 12 mesecev.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morate upoštevati postopek izbora kandidatov za prosto delovno
mesto.
ROK: do porabe sredstev, najdlje do 10. 10. 2016

NAJNIŽJA URNA POSTAVKA ZA ZAČASNO DELO UPOKOJENCEV
Od 1. septembra 2016 velja nova najnižja bruto urna postavka za začasno delo, ki je 4,53 eura (do sedaj 4,20
€).

OBDAVČLJIV PROMET ZA UGOTAVLJANJE PRAGA VSTOPA V SISTEM DDV
Ponovno vas seznanjam, da se v obdavčljiv promet (za presojanje vstopa v sistem davka na dodano vrednost,
ki je 50.000 €) upošteva pri fizični osebi tudi obdavčljiv promet, ki ga fizična oseba dosega iz naslova
opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti kot samostojni podjetnik, zasebnik oziroma fizična oseba 7.
odstavek 94. člena Zakona o DDV). Kot fizična oseba lahko dosega tak promet iz oddajanja premoženja v
najem ali če dosega dohodke iz avtorskega dela.
Pomembno:
Vsi zasebniki, ki ste zavezanci za DDV in dosegate tudi takšne dohodke (najemnina od nepremičnin ali
premičnin, avtorsko delo), je potrebno te dohodke vključiti v obračune davka na dodano vrednost, zato nam
posredujte podatke.
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